Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Kubíček/737 205 114

Humpolec/datum:
21. 1. 2019

Věc: Nabídka vyvážecího přívěsu Multiforest MF950 s ramenem MFV6300
Lesní vyvážecí přívěsy a nakládací ramena Multiforest přemění váš traktor ve výkonnou lesnickou
soupravu a umožní vykonávat práci v lese rychle a účinně – každý den po mnoho let.
Přes svoji štíhlou a elegantní konstrukci kombinuje Multiforest snadné manévrování v lese s vysokou
účinností a dlouhodobou životností. Se širokou nabídkou výbavy je možné adaptovat stroj pro různé
specifické podmínky a požadavky vás uživatelů. Jsme rovněž připraveni nabídnout vám stroj ušitý na
míru přesně pro vás. Je třeba zdůraznit, že vyvážecí přívěsy mají svoji kolébku právě ve
Švédsku.
Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:
Dodací podmínky:
Termín dodání:
Cena:
Platební podmínky:

Záruka:
Platnost nabídky:

EXW Humpolec
skladem
ceny jsou uvedeny bez DPH
standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po
provedeném předprodejním servisu v provozovně firmy Manatech CZ v
Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s
bankou či leasingovou společností. Jiná dohoda možná.
12 měsíců od uvedení do provozu
do 31.3.2019

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení
písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré
obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.
Děkuji za projevený zájem a jsem s pozdravem,
Ing. Daniel Kubíček
Obchodní ředitel
MANATECH CZ s.r.o. , Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, fax: 565 534 899, e-mail:manatech@manatech.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

TR19-MF950

Vyvážecí přívěs MF950

MFV6300

Nakládací rameno MFV6300

VÝBAVA
Stroje v akční ceně oproti standardní výbavě
_________________________________________________________________________________
400401
Tažná oj
400399

Tažné oko DIN ø 40 mm

108173

Pneu 400/60 – 15,5 trakční vzor, 4ks

400425

Vzduchové brzdy bubnové, 2 kola

400437

1 pár klanic včetně držáku klanic

400438

Prodloužení nakládací plochy včetně 1 páru klanic

103485

Mechanický křížový rozvaděč s otočnými pákami

200590

Rotátor CR300

400036

Drapák, hardox

400317

Plošina obsluhy

Akční cena MF950 + MFV6300 včetně výbavy

444.000,-Kč bez DPH
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Technická specifikace vyvážecího přívěsu MF950
Model

MF950

Konstrukce rámu
Nosnost (t)

páteřová
8
2,15

Nakládací čelní plocha (m2)
Světlost (mm)
Úhel natáčení polonáprav bugy (°)
Úhel zatáčení (°)
Celková délka (mm)
Délka ložné plochy (mm)
Celková šířka (mm)
Rozměry hlavního nosníku (mm)
Počet klanic
Pneumatiky se šípovým vzorem
Brzdy
Rozměr poloos (mm)
Systém řízení přívěsu
Počet válců řízení
Čelo přívěsu
Hmotnost bez nakládacího ramene (kg)

580
± 45
± 28
5600
3420
2005
160x160x8
2
400/60-15,5
na přání
70 x 70
natáčecí oj
1
ano
1425

Technická specifikace nakládacího ramene MFV6300
Model

MFV6300

Horizontální dosah (m)
Teleskopický výsuv (m)
Pracovní tak (bar)
Doporučený průtok oleje (l/min)
Úhel rotace ramene (°)
Hydraulické válce otoče
Kroutící moment (kNm)
Nosnost ve 4 m (kg)
Nosnost v max. dosahu (kg)
Rotátor standard
Rozvaděč pákový
Hmotnost ramene bez drapáku a rotátoru (kg)
Hmotnost podpěr (kg)

6,3
1,0
175
25-30
360
4
9,2
570
435
FR7,4/G30
4+2 (4+4)
680
200
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